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Nota de Abertura

Vemos que Deus nos chamou para 

anunciar as boas novas que estão 

no evangelho, o conhecimento e 

entendimento do amor de Deus 

pelos perdidos.

Esta nota de abertura é uma reflexão 

para todos nós: será que estamos 

amando como o Senhor nos ama?

Reflita…

Equipe Livres

Nós, povo de Deus, aprendemos e 

reconhecemos que Deus é AMOR. 

Isso é um privilégio para nós, porque 

sabemos que temos um Pai que é 

o próprio AMOR. Por meio da sua 

palavra escrita, Deus nos ensina 

que somos amados para amar, que 

somos perdoados para perdoar. Isso 

demonstra que o Pai quer que os filhos 

amem como Ele ama!

Queridos, fomos feitos à imagem e 

semelhança de Deus. Temos atributos 

Dele em nós. Não devemos esquecer 

que, por Ele habitar em nós, podemos 

ser uma fonte infindável de amor, paz, 

alegria e bondade.

A verdade é que o mundo carece 

de amor. Basta ler os noticiários ou 

sair pelas ruas da sua cidade para 

comprovar essa situação. Quando 

lemos versículos como:

A natureza criada aguarda, com 

grande expectativa, que os filhos 

de Deus sejam revelados.

Romanos 8:19
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Cultos no 
Espaço Livres08

Jovens participando 
do Outcast Movement

107

Edições do Programa Espaço 
Livres na Rádio Ingazeira AM

22 

Pessoas em média 
por culto

57

Aconselhamentos 
pastorais femininos

36   Encontro de Mulheres 
Livres com participação 
média de 32 mulheres
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Encontros
Casas de Paz06 Pessoas participando 

das Casas de Paz

133

Pessoas beneficiadas 
pela Missão Social

849Crianças recebendo ensino 
por meio de atividades 
socioafetivas positivas

404

Voluntários engajados nas 
atividades da Missão Social

35

Cursos
ministrados 
a igreja09

Resultados de algumas de 
nossas ações em Outubro

É com muita gratidão ao Senhor que apresentamos para você, 

leitor, alguns dos resultados obtidos na nossa Missão Social. 

Agradecemos a todos que oram e doam financeiramente para o 

Livres. Tenham certeza de que vocês fazem parte desses resultados!
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Ela é apaixonada pela Missão, mulher 

de grande coração, apaixonada pelo 

sertão. Dira é uma mulher forte, valente, 

está sempre contente! Ela é uma 

mulher crente, uma filha amada do Pai.

Aldenira Rodrigues Lima, mais 

conhecida como Dira, é uma 

amarelinha que atua como voluntária 

do Livres em Paulistana. Natural de 

Paulistana, Dira conhece muito bem 

a cidade. Durante muito tempo ela 

trabalhou transportando pessoas da 

região até a cidade de Picos, e é 

muito conhecida nas comunidades 

paulistanenses, fator que contribui 

muito para o trabalho que o Livres 

realiza no sertão.

A nossa querida voluntária abriu o 

coração para Cristo em 1998, há 23 

anos. Desde então,  tem trilhado os 

caminhos do Senhor.

Foi por meio das redes sociais que 

ela conheceu o Programa Impacto 

Sertão Livre, edição de Acauã. De lá 

pra cá, ela participou de 3 edições do 

Impacto Sertão Livre: Picos (Janeiro de 

2019), São Raimundo Nonato (Julho de 

2019) e Paulistana (Janeiro de 2020).

Segundo Dira, o que a motivou ser uma 

voluntária do Livres foi a necessidade 

de falar do amor de Deus para o povo 

sertanejo. O Senhor a despertou para o 

IDE e ela respondeu: Eis me aqui!

Conheça a Dira
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Curiosidades
sobre a Dira

Paixão por ônibus

A Busologia mexe com ela. Para quem 

não sabe, Busologia é o termo utilizado 

para designar a atividade, geralmente 

praticada como hobby, do estudo do 

ônibus e dos assuntos relacionados a 

esse tipo de veículo.

Culinária Nordestina

Ela não resiste a um bom ensopado 

de galinha capoeira. 

Esse tipo de ave é típico do sertão 

nordestino, é uma ave de raça 

misturada, ou seja, sem raça definida.

No sertão, muitas famílias se 

alimentam da galinha capoeira, 

afinal, é uma carne nutritiva, fácil de 

criar e combina com tudo! Só de 

escrever deu água na boca!

Ama servir a igreja local

Não tem tempo ruim para Dira, no que 

precisar ela está pronta para servir. 

Ela tem caminhado conosco desde 

o início das atividades missionárias e 

participou do nascimento da Igreja 

Livres em Paulistana.

Ela é a mulher do curativo

As crianças das comunidades são 

picadas por um parasita, mais 

conhecido como piolho de galinha. 

A picada do piolho causa pequenas 

feridas com inchaço e vermelhidão na 

pele, além de provocar coceiras.

Nas visitas que a equipe missionária faz 

com frequência, Dira é a responsável 

por cuidar dos ferimentos nas crianças 

causados pelas picadas do piolho.

A criançada ama a Dira, pois além 

de cuidar delas, ela dá doces ou 

salgadinhos para eles.

Somos gratos ao Senhor pela vida da 

Dira, ela é uma pessoa maravilhosa. 

Muito obrigado pelo seu SIM, Dira!

Conheça mais sobre a Dira pelo 

Instagram @dira.limaav
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Assista o Vídeo

Dica do LIVRES

Dia 14/10, o nosso irmão em 
Cristo Marcelo Markes lançou 
sua mais nova música: Tu és Fiel.

A música é linda e traz uma 
mensagem de fé.

A dica deste mês é para você 
assistir o vídeo e ser edificado 
por esta linda canção.
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Inspire-se

Nesta edição, trouxemos fatos bíblicos 

sobre um grande homem que serviu a 

Cristo, Estêvão.

O livro de Atos, no capítulo 6, relata 

como surgiu a necessidade de instituir 

os Diáconos na igreja: algumas 

mulheres estavam sendo esquecidas 

na distribuição diária. Devido a isso, 

houve murmuração dos helenistas 

contra os hebreus.

O grupo dos hebreus era formado

por judeus cristãos de língua 

aramaica e de cultura hebraica, 

mais ligados à cultura e costumes 

do judaísmo nas tradições mais 

arraigadas dos antepassados. Já 

os helenistas são judeus-cristãos de 

língua e cultura grega.

Vale ressaltar que, naquela época, 

havia três culturas predominantes: 

judaica, romana e grega.

Com o objetivo de sanar a 

murmuração, trazer paz entre o povo e 

corrigir o problema na distribuição, os 

apóstolos convocaram a comunidade 

(a igreja) e ordenaram a escolha de 

sete homens de boa reputação, cheios 

do Espírito Santo e de sabedoria. 

Estêvão foi um dos sete escolhidos. 

Estêvão era um cristão que manifestava 

o Reino de Deus por meio da graça 

e poder. A Bíblia relata que ele fazia 

prodígios e grandes sinais entre o povo.

Um filho que honrava o Pai servindo 

pessoas. A história de Estevão lembra 

muito a história do Senhor Jesus.

Ele foi perseguido pelos religiosos 

porque seguia a Cristo; foi acusado 

de falar mentiras por meio de falsas 

testemunhas que depuseram contra 

ele e levado a julgamento, contudo, 

Deus estava com Estevão! As pessoas 

que estavam no Sinédrio (tribunal 

que julgava os assuntos criminais e 

administrativos) viram o rosto dele como 

se fosse rosto de anjo.

Atos 7 mostra que Estevão foi 

apedrejado e morto! Antes de morrer, 

Estêvão teve a linda experiência e o 

privilégio de ver a glória de Deus e 

Jesus, à sua direita.
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O que podemos aprender com 

Estevão, o primeiro mártir da igreja?

Que podemos viver as verdades 

do Reino de Deus, por meio do 

Espírito Santo que habita em nós. 

Realizar milagres, ter sabedoria, 

discernimento, paz, alegria, fé, amor, 

são capacidades e atributos que 

Deus nos deu. A boa notícia é que 

está disponível! Somos filhos de Deus 

e o Pai se agrada em nos tornar mais 

parecidos com Jesus.

Quem ama a Deus ama pessoas. 

Um cristão é movido pelo serviço 

ao próximo. Estevão foi ordenado a 

diácono da igreja com o propósito de 

servir pessoas.

 

Ele era um defensor da sua fé. Em 

todo tempo, Estevão manteve a sua fé 

em amor. Não agrediu e não ofendeu 

ninguém. Não podemos negligenciar 

o Evangelho de Cristo, 

sucumbindo às falsas doutrinas e 

ideologias do mundo. 

Mesmo sendo apedrejado 

injustamente, ele orou pelos seus 

perseguidores. Devemos orar por 

quem nos persegue.

Em meio à dificuldade, não 

rejeitou sua fé em Jesus. Estevão 

tinha uma fé inabalável, não era 

movido pela circunstância, mas 

pela fé nos ensinamentos da 

pessoa de Cristo.

A Bíblia nos ensina que, no final 

dos tempos, haverá muitas 

perseguições contra a igreja.

Vemos na história muitos irmãos 

sendo torturados e mortos por 

serem seguidores de Cristo.

A perseguição é uma realidade, 

porém, a tendência é que ela se 

intensifique. Que sejamos firmes e 

mantenhamos nossa confiança 

em Cristo, assim como Estevão!

Autor: Renan Lacerda

Referências: Bíblia Sagrada. Livrode 

Atos
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Saiba mais

Edificando a sua vida

A igreja é um movimento vivo, guiada 

pelo Espírito Santo.

Quando falamos em igreja, estamos 

falando de pessoas que reconheceram 

as suas mazelas pecaminosas, 

reconheceram Jesus Cristo como Senhor 

e Salvador de suas vidas e se batizaram 

confessando publicamente a sua fé. 

O ministério Livres, por meio das 

contribuições dos irmãos que 

caminham conosco, está levando as 

boas novas de Cristo e construindo 

ambientes para o povo sertanejo se 

reunir e conhecer o Senhor.

Até agora, 11 templos foram construídos 

no sertão nas edições do Programa 

Impacto Sertão Livre. E o mais 

importante: as construções foram feitas 

por mãos voluntárias, demonstrando a 

unidade da igreja.

Conheça as cidades que receberam 

um espaço para a ‘reunião dos santos, 

comunhão e ensino’:

01. Betânia do Piauí, comunidade 

quilombola do Baixão

02. Capitão Gervásio

03. Acauã

04. Queimada Nova

05. São Francisco de Assis

06. Bocaina

07. Caldeirão Grande

08. Curral Novo do Piauí

09. Monsenhor Hipólito

10. Massapê do Piauí, na zona rural 

sertaneja

11. Paulistana

Com exceção do templo de Paulistana, 

todos os demais estão sob a liderança e 

condução de pastores e missionários locais. 

A ação de construção do templo missionário 

no sertão nas edições do Impacto visa 

fortalecer a igreja local e deixar um legado 

de amor para as comunidades e líderes na 

região, para que possam pastorear e cuidar 

das pessoas naqueles locais por onde o 

evangelho foi anunciado de forma mais 

intensa com o projeto.

Que possamos estar sempre em oração 

pelas vidas que se dispuseram e estão à 

frente desses trabalhos e cuidado, para que 

o Senhor lhes dê sabedoria e compaixão, 

renovando suas forças e o amor pelas vidas 

a serem alcançadas. 
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https://missaolivres.org.br/igrejas-no-sertao/


faça sua doação

Unidos pelo sertão

Outubro foi um mês movimentado. 

Nossa equipe realizou 4 grandes festas 

para celebrar o Dia das Crianças 

direcionadas à temática do amor de 

Deus por elas.

A primeira festa foi realizada no Espaço 

Livres, no centro da cidade de Paulistana.  

Ficamos contentes e surpresos com a 

quantidade de crianças presentes na 

festa. Inicialmente, esperávamos entre 

70 a 100 crianças, contudo, Deus sempre 

nos surpreende e recebemos mais de 

180 crianças.

Houve danças, contação de histórias 

evangelísticas, teatro, apresentação de 

fantoches, pintura facial, atividade de 

desenhos e cama elástica. Para a alegria 

ficar completa, as crianças também 

foram servidas com pipoca, cachorro 

quente e refrigerante. Ao final da festa, 

foram distribuídos pacotinhos surpresa 

com pipoquinha, doces e brinquedos.

A festa foi replicada para 3 

Comunidades que acompanhamos: 

Rocinha, Assentamento Serra Branca 

e Comunidade Chapada. Ao todo, 

participaram 157 crianças!

Foram dias intensos para a equipe LIVRES, 

mas também foram dias memoráveis 

para todos!
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Começou o Livres
Experience

No dia 29/10, os 21 missionários 
que estão participando do 
Livres Experience chegaram em 
Paulistana para ficar por 10 dias 
integralmente dedicados na 
missão Livres.

O Livres Experience é um projeto 
que nasceu do desejo de ampliar 
as oportunidades de aprendizado 
e vivência missionária no sertão 
para além das edições do Impacto 
Sertão Livre. 

O projeto visa despertar cristãos 
para conhecerem o sertão com 
foco intencional no evangelismo, 
criando mais oportunidades para 
que isso aconteça. 

Antes de irem para o sertão vivenciar 
a parte prática, os missionários 
tiveram 19 aulas on-line com os 
professores do Livres, participando de 
orações e do jejum de 21 dias.

Acreditamos que a vida deles não 
será mais a mesma após essa 
experiência e que Deus fará grandes 
milagres por meio deles no sertão.
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Agradecimentos

Agradecemos a Deus 
pelo privilégio de 

estarmos na missão.

Sabemos que a missão 
é Dele e nós somos 

cooperadores.

Obrigado, Senhor, por 
permitir que façamos 

parte do avanço do Seu 
Reino!

Maranata!
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Deus tem feito muitas maravilhas no sertão, 

tantas que é impossível mensurar em 

palavras, fotografias e vídeos. 

Esperamos que esse breve boletim tenha te 

alegrado e fortalecido a sua fé! 

 

Acesse nosso site e venha fazer parte 

dessa missão no sertão! Toda ajuda é 

única e essencial!

Caixa Economica Federal

Agência: 3829

Conta Corrente: 1041-3

CNPJ: 08.052.116/0002-67

Operação: 003

CNPJ: 08.052.116/0001-86

Deus o abençoe 
poderosamente!

Boletim Setembro
Relembre o que fizemos 
no mês de Setembro!
Acesse o nosso boletim

http://www.missaolivres.org.br
http://www.missaolivres.org.br
http://www.missaolivres.org.br
https://missaolivres.org.br/wp-content/uploads/2021/10/BOLETIM_SETEMBRO_2021.pdf


(11) 98542-6677
contato@institutolivres.org.br 

www.missaolivres.org.br

Quer participar conosco? 
Apoiar o avanço das missões? 

Faça uma oferta de amor!

clique aqui

http://www.missaolivres.org.br
https://www.linkedin.com/company/instituto-livre-ser/
https://www.facebook.com/institutolivres/
https://www.instagram.com/institutolivres/
https://twitter.com/institutolivres
https://www.youtube.com/channel/UCWYTzpVSAxlk2DR8eUBXU_g
https://web.whatsapp.com/send?phone=5511985426677&text=Ol%C3%A1%2C+tudo+bem%3F
https://doe.institutolivres.org.br/

